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Dinsdag 16 en woensdag 17 april: eindtoets groep 8.
Donderdag 18 april: Paasviering en afscheidsfeest Julia, Axel en Olivia.
Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag, vrije dag.
Vrijdag 19 april t/m zondag 5 mei: Meivakantie.
Woensdag 8 mei: voetbaltoernooi Woltersum bovenbouw.
Woensdag 8 mei: luizencontrole.
Donderdag 9 mei: koffiemoment.
Dinsdag 14 mei: Schoolreis groep Onderbouw.
Donderdag 16 mei: Schoolreis Middenbouw.
Woensdag 15 mei: praktisch verkeersexamen groep 8.
Woensdag 12 juni: schoolfotograaf.

Algemene informatie vanuit school
Koningsspelen
Wat hadden we een gezellige dag vandaag met de Koningsspelen. De onderbouw heeft op school
spelletjes gedaan in het thema prinsen en prinsessen.
De bovenbouw heeft in Ten Boer meegedaan aan de sportdag met hiphop, stormbanen en Expeditie
Robinson spelletjes.
Bedankt voor alle ouders die hebben meegeholpen op school of zijn meegefietst naar Ten Boer!
Social Schools
Alle ouders hebben een inlogcode gekregen van Social Schools. Bij 53% van de ouders is het al gelukt
om in te loggen. Is het nog niet gelukt of hebt u geen codes ontvangen, laat het dan even weten. De
komende tijd zullen we stukje voor stukje alle mogelijkheden gaan inzetten, die t.z.t. ook de
nieuwsbrief overbodig maken.
Paasviering en afscheid van Julia, Axel en Olivia
Donderdag 18 april vieren we Pasen en houden we het afscheidsfeest voor Julia, Axel en Olivia
omdat ze gaan verhuizen naar Zweden. We gaan samen lunchen met een Zweeds tintje. De kinderen
nemen hun eigen lunch spullen mee, dit wordt aangevuld met Zweedse lekkernijen.
Traditiegetrouw spelen we het spel “eitje tik”. We gaan ook een eitje verven. Hiervoor moeten alle
kinderen drie gekookte eieren meenemen.
Schoolfruit
Volgende week is alweer de laatste week dat het schoolfruit bij ons op school wordt gebracht. Zet u
voor de week daarna zelf weer fruit voor mee naar school op het boodschappenlijstje?
Juf Mirjam
Juf Mirjam is goed hersteld en heeft weer energie om aan de slag te gaan. In overleg hebben we
afgesproken dat de Til op dit moment niet de juiste plek voor haar is om aan het werk te gaan, i.v.m.

de complexe combinatiegroepen. Zij krijgt na de meivakantie een plekje op één van de andere
scholen van de vereniging.
Komende maandag komt ze aan het einde van de middag even op school om de kinderen te groeten
en afscheid te nemen.
Gezocht

Voor een paasactiviteit aankomende donderdag zijn wij nog op zoek naar 50 knikkers van ongeveer
1,5 cm doorsnede. (formaat tweede knikker van rechts) Deze mogen ingeleverd worden bij juf
Marije.

Jarig
Vrijdag 19 april is Matthieu uit de bovenbouw jarig.
Alvast gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.

Uit de groepen
Middenbouw
De kinderen van de middenbouw hebben woensdag de voorstelling “Rondje hondje” gezien.
Deze voorstelling werd opgevoerd door theatergezelschap “Tryater”. We hebben allemaal genoten
van deze prachtige voorstelling.
Onderbouw
Deze week hebben we gewekt over de Koningsspelen. We hebben foto’s bekeken van de Koninklijke
familie. De juffen hebben boeken voorgelezen over prinsen en prinsessen en de kinderen hebben
een eigen kroon geknutseld.
Volgende week gaan we werken rondom het thema “Pasen”.

Rondom De Til
Hebt u nieuws voor deze rubriek, laat het dan even weten!
Stichting Muziekonderwijs Ten Boer zoekt enthousiaste deelnemers.
De Stichting Muziekonderwijs Ten Boer is op zoek naar enthousiaste deelnemers die ideeën hebben
over muziekeducatie en een kleine tijdsinvestering willen doen om muziekactiviteiten te realiseren.
Ben jij een cultureel ondernemer of een ouder met belangstelling voor muziek en wil jij je graag
inzetten voor het muziekonderwijs in Ten Boer? Neem dan contact op met de cultuurcoach:
jacolien@kunstencultuur.nl. Meer informatie in de bijlage.
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Actueel
Muziekeducatie is erg actueel. Zowel landelijk als regionaal is er aandacht voor muziekles
voor kinderen in het primair onderwijs, onder schooltijd maar ook naschools. Ook in de
gemeente Ten Boer is in de afgelopen periode aan muziekeducatie gewerkt in de vorm van
het project ”Muziekparade Ten Boer”, een samenwerking van onderwijs, muziekdocenten en
verenigingen, gemeente en ondernemers.
Stichting Muziek Onderwijs Ten Boer
Binnen de gemeente is, jaren geleden, de stichting Muziekonderwijs Ten Boer opgericht.
Jaarlijks ontvangt de stichting een financiële bijdrage van de gemeente Ten Boer om
activiteiten te ontplooien en het muziekonderwijs te versterken. Op dit moment is de Stichting
wel in gebruik maar zijn er te weinig bestuursleden die de Stichting beheren waardoor het
bestaansrecht in gevaar komt. Daarmee kan de mogelijkheid om nieuwe subsidie voor
muziekeducatie aan te vragen ook verdwijnen.
Nieuwe deelnemers
Daarom zijn we op zoek naar enthousiaste deelnemers voor de Stichting. Graag gaan we in
gesprek met culturele partners of belangstellende ouders die op één of andere manier
betrokken zijn bij muziekeducatie. Iedereen is van harte welkom mee te denken over het
behoud van de stichting en zitting te nemen in het bestuur.
Neem voor vragen contact op met de cultuurcoach via email jacolien@kunstencultuur.nl of
telefoon 0653570919.
Met vriendelijk groet,
Jacolien Quarré, Cultuurcoach Ten Boer
Niels Steenstra, bestuurslid St MOTB

